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ارائه مدلی بین مدول دینامیکی و استاتیکی سنگ آهک در
سازند آسماری براساس آزمونهای آزمایشگاهی و برجا

تاریخ :دریافت 35/09/25

پذیرش 39/05/23

چکیده
آگاهی از مدول تغییرشکل سنگ برای طراحی سازههای ژئوتکنیکی و مدلسازی مخازن
نفتی اهمیت زیادی دارد .در حالت کلی برای تعیین مدول تغییرشکلپذیری سنگ دو روش
مخرب یا استاتیکی و غیرمخرب یا دینامیکی وجود دارد ،لیکن باتوجه به زمانبر بودن و هزینۀ
زیاد روشهای مخرب نسبت به افزایش عمق ،استفاده از روشهای غیرمخرب متداولتر است.
از آنجاکه سازند آسماری بهطور گستردهای در بخش چشمگیری از غرب و جنوبغرب
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آکو دارای*؛ دانشگاه سوران ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،کردستان،
عراق،
شکراله زارع؛ دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکدۀ مهندسی معدن،
نفت و ژئوفیزیک

کشور رخنمون داشته و پروژههای مهندسی زیادی در این سازند اجرا و در دست بررسی
است ،بررسی خصوصیات ژئومکانیکی آن اهمیت خاصی دارد .ارائۀ عمده روابط تجربی در
زمینۀ ارتباط مدولهای استاتیکی و دینامیکی با توجه به پژوهشهای انجام شده در مناطق
وسعت زیاد آن از یک طرف و اهمیت سازند مذکور از نظر پروژههای نفتی و عمرانی از طرف
دیگر ،لزوم ارائه معیاری فراگیر حاصل از تمامی بررسیهای انجام شده روی سازند آسماری
که بتواند بیانکننده ارتباط بین مدولهای استاتیکی و دینامیکی در آن باشد را نمایانتر کرده
است .در این راستا در مقالۀ حاضر با استفاده از مدولهای به دست آمده از روش ژئوفیزیکی
درون گمانهای و مدولهای استاتیکی به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی سنگ سالم در تونل
قالجه واقع در سازند آسماری در استان ایالم ،ارتباط بین مدولهای دینامیکی و استاتیکی
ساختگاه تعیین و سپس با بررسی تحقیقات و معیارهای ارائۀ شده قبلی در این سازند ،رابطهای
فراگیر برای بیان ارتباط بین مدولهای استاتیکی و دینامیکی ارائه شد.
واژههای کلیدی :مدول استاتیکی ،مدول دینامیکی ،سازند آسماری ،تونل قالجه
*نویسنده مسئول
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دیگر جهان و پراکندگی و مستقل بودن پژوهشهای انجام شده بر سازند آسماری بهدلیل
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مقدمه
امروزه یکی از روشهای برآورد سریع و کمهزینه تعیین ثابتهای االستیک در مهندسی
سنگ ،بهویژه در پروژههای عمرانی و نفتی استفاده از روشهای دینامیکی است .هر چند
آزمونهای استاتیکی نتایج واقع بینانهتری نسبت به روشهای دینامیکی بهدست میدهند لیکن
هزینۀ انجام آن بیشتر است و اندازهگیریها به نقاط دارای مغزه محدود میشود ] .[7مدول
مواد است بهطوریکه جزء اصلیترین پارامترهای تحلیل و طراحی قلمداد میشود که تعیین آن
تقریباً در تمامی پروژههای ژئومکانیکی غیرقابل اجتناب است ] .[2برای بهدست آوردن مدول
تغییرشکل دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد .در روشهای مستقیم یا مخرب که
روش استاتیکی نیز نامیده میشوند ،نمونه سنگ تخت بارگذاری آزمون مقاومت فشاری تک
محوری یا سهمحوری قرار گرفته و با استفاده از شیب خط منحنی تنش محوری-کرنش
محوری مقدار مدول تغییرشکل تعیین میشود .لیکن در روش غیرمستقیم یا غیرمخرب که به
روشهای دینامیکی نیز معروف هستند ،امواج فشاری و برشی به محیط میزبان (نمونه سنگ یا
توده سنگ برجا) ارسال و با استفاده از سرعت امواج برگشتی ثبت شده بهوسیلۀ ژئوفونها و
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االستیک بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای مکانیکی ،بیانگر صلبیت و میزان ظرفیت باربری

بهکارگیری روابط ( )7و ( )2مقادیر مدولهای تغییرشکل را محاسبه میکنند بهطوریکه در این
حالت مدولهای االستیک سنگ اصطالحاً مدولهای االستیک دینامیکی نامیده میشود ].[9
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دانسیتۀ سنگ : ،ضریب پواسون محیط
در حالت کلی پارامترهای االستیک بهدست آمده از روشهای استاتیکی و دینامیکی اغلب
با هم متفاوت و در عمده حاالت مقادیر مدولهای دینامیکی بیشتر از استاتیکی هستند ].[4
مقادیر این اختالف تحت تاثیر ناپیوستگیها ،تخلخل ،درجۀ سیمانی شدن و فشار آب منفذی
متغیر است ] .[5اولین بررسیها در ارتباط با ارائۀ مدلی بین مدول دینامیکی و استاتیکی را
انجام شده است .در ادامه تحقیقات ،بلیکو 9و همکاران ( ،)7310وان هیردن ،)7311( 4کینگ
( ،)7319عیسی 9و قاضی ،)7311( 1مککین 1و انتویسل ،)7332( 3الکی

70

5

( ،)7331نور 77و

وانگ ،)7333( 72موکوویکاکو 79و همکاران ( )2009و امین 74و همکاران ( ،)2003فی 75و
همکاران ( )2079معیارهایی مطابق جدول  7ارائه دادند [ .]75[-]9تحقیقات در این زمینه را
در ایران از اوایل دهه  10شمسی واحدی ( )7910شروع کرده و با تحقیقات فوالدچی و
همکارانش ( ،)7915زارعی و داودی ( ،)7911صالحی و همکارانش ( ،)7913نجیبی و
همکارانش ( ،)7930کریمنژاد ( )7932و علیزاده و همکارانش ( )7939ادامه یافته است
[ .]22[-]79سازند آسماری در ایران که عمدتاً از آهکهای مقاوم تشکیل شده است بهدلیل
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کوجوندازیک 7و گروجیک )7399( 2براساس بررسی پی تعدادی سد در یوگسالوی سابق

ذخایر نفتی زیاد و نیز محیط میزبان پروژههای بزرگ عمرانی در ایران از قبیل سدهای کارون
 ،9کارون  ،4سیمره ،سلمان فارسی ،بازفت و  ...اهمیت خاصی دارد .از آنجاکه عمدۀ
طراحیها در فازهای اولیه پروژه با استفاده از دادههای بهدست آمده از روابط تجربی و

1 Kujundazic
2 Grujic
3 Belikov
4 Van Heerden
5 King
6 Eissa
7 Kazi
8 McCann
9 Entwisle
10 Lacy
11 Nur and Wang
12 Nur and Wang
13 Mockovciakov et al.
14 Ameen
15 Fei
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جدولهای معتبر انجام میگیرد ،تعیین روابط تجربی بین پارامترهای مختلف در سازندهای
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مهم کشور میتواند بانک اطالعاتی مناسبی برای استفاده در تحلیل پروژههای آتی بهشمار رود.
علیرغم ارائه نتایج ارزشمند از عمده بررسیهای مذکور ،لیکن مستقل بودن مطالعات موردی و
انجام آن در مناطقی خاص ،منجر به ارائۀ مدلهای مختلف شده که کاربر را در انتخاب معیار
مناسب با مشکل مواجه میکند .برای دستیابی به رابطۀ فراگیر بهمنظور تخمین پارامترهای
استاتیکی سنگ بر اساس دادههای پتروفیزیکی ،هر چه تعداد مطالعات موردی بیشتر باشد،
میانجامد .اهمیت سازند آسماری از نظر پروژههای عمرانی و نفتی از یک سو و آگاهی از
پارامترهای ژئومکانیکی در مراحل اولیه پروژههای عمرانی از سوی دیگر ،بررسی هر چه
بیشتر و ارائه معیاری فراگیر در این سازند را بیش از پیش نمایان میسازد .در این راستا در
مقاله حاضر بهکمک نتایج آزمونهای برجای ژئوفیزیکی لرزهای درون چاهی سطح به عمق و
آزمون استاتیکی آزمایشهای مقاومت فشاری تکمحوره روی نمونههای بهدست آمده از
حفاری سهگمانه در تودۀ سنگ تونل قالجه واقع در استان ایالم ،عالوه بر بیان مدل ارتباطی
مدولهای دینامیکی و استاتیکی در پروژه مذکور ،با استفاده از مدلهای ارائه شده در تحقیقات
قبلی در سازند آسماری (جدول  ،)2معیاری جدید با در نظرگیری سنجش پراکندگی و میزبان
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بانک اطالعاتی گستردهتر میشود که این مهم به ارائۀ دیدگاه وسیعتر و رابطۀ جامعتری

دقت آن نسبت به مدلهای قبلی ،ارائه میشود.
جدول  .1روابط تجربی میان مدولهای تغییرشکل دینامیکی و استاتیکی ارائه شده در مناطق دیگر
نوع سنگ

مرجع
(Van Heerden)7311

سنگهای مختلف

(King)7319

Es = 1.137 Ed -9.685
Es = aEdb

سنگهای آذرین و دگرگونی

Es = 1.263 Ed -29.5

(Eissa & Kazi)7311

انواع سنگهای رسوبی

Es = 0.74 Ed – 0.82

(McCann et al.)7332

گرانیت

(Lacy)7331
(Nur &Wang )7333
(Mockovciakov et al. )2009
(Ameen et al.)2003
)2079( Fei et al.

ماسه سنگ ،شیل ،دولومیت ،آهک
سنگ سخت ()Es>1.5 GPa

Es = 0.64 Ed +6.4
2

Es=0.018Ed +0.422Ed
Es=1.15Ed-15.2

سنگهای مختلف

Es = 0.77 Ed +5.85

سنگ آهک

Es=0.541Ed+12.852

ماسه سنگ

Es=0.564Ed-3.4941
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(Belikov et al.)7310

گرانیت

رابطه

واحدها گیگاپاسکال است.
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جدول  .2روابط ارائه شده بین مدولهای دینامیکی و استاتیکی در سازند آسماری
مرجع

موقعیت

رابطه

نوع سنگ

واحدی ()7910

سد سیمره

Ed = 0.845 Es+18.5

سنگ آهک

زارعی و داودی ()7911

سد رودبار

Ed = 0.969 Es+32.73

آهک دولومیتی

صالحی و همکارانش ()7913

سد بازفت

Es = 0.581 Es-4.71

نجیبی و همکارانش ()2075

مناطق نفتی جنوب

سنگ آهک

واحدها گیگاپاسکال است.

زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی مسیر پروژه
تونل قالجه با طول  2500متر و سطح مقطع حفاری  31مترمربع به شکل نعلاسبی اصالح
شده بهمنظور حذف گردنۀ صعبالعبور قالجه و کاهش میزان تلفات جادهای در محور اسالم
آباد  -ایوان ،حد فاصل استانهای کرمانشاه و ایالم در غرب ایران در حال ساخت است .کوتاه
نمودن مسیر طرح بهطول  72کیلومتر ،کاهش تلفات جادهای ،مطلوب کردن راه دسترسی به
شهرستان ایالم و نیز پایانه مرزی مهران از اهداف مهم این پروژه است (شکل  .)7محدودۀ
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Es = 0.014 Ed1.96

آهک و آهک مارنی

قالجه از نظر تقسیمبندی پهنههای رسوبی-ساختاری در بخش زاگرس چینخورده قرار گرفته
که بهعلت فشارهای جانبی از دو سوی شمال شرقی-جنوب غربی ،تاقدیسها و ناودیسهای
گرفته ،بهطورکه از نظر لیتولوژی از سنگهای آهکی کرم تا قهوهای رنگ تشکیل شده است.
سازند آسماری جوانترین سنگ مخزن پهنه زاگرس است و بهدلیل اکتشاف نفت برای اولین
بار در خاورمیانه در آن ،معروفیت جهانی دارد ] .[29بهدلیل مقاومت زیاد توده سنگهای
محیط میزبان ،زمان خود ایستایی تونل زیاد است که این مهم منجر به طراحی سیستم نگهداری
سبک بهصورت اجرای  70سانتیمتر شاتکریت همراه با نصب موضعی راک بولتهای  9متری
با آرایش  7/5×7/5متر با قطر  25میلیمتر شده است .بهدلیل هزینهبر بودن انجام آزمایشهای
برجا ،خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگهای مسیر تونلها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
روی نمونهها ی سنگ سالم حاصل از سه گمانه حفاری شده در مسیر تونل با اعماق  90 ،15و
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متعددی در محدوده تشکیل شدهاند .این محدوده از نظر زمینشناسی در سازند آسماری قرار
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 770متری تعیین و سپس پارامترهای توده سنگ با استفاده از کد  RocDataمطابق جدول 9
بهدست آمد ] .[24باتوجه به مشخصات ژئومکانیکی محیط میزبان ،مسیر تونل به سه بلوک ،I
 IIو  IIIتقسیمبندی شد که در این بین بلوک  IIIضعیفترین و بلوک  IIقویترین مشخصات
ژئومکانیکی را دارد .در شکل  2بلوکبندی و محلهای حفر گمانهها روی پروفیل طولی
زمینشناسی تونل نشان داده شده است.
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

چسبندگی

زاویه اصطکاک

مدول یانگ

()MPa

داخلی (درجه)

()GPa

I

سنگ آهک و مارن

7/25

95

5/1

52-51

II

سنگ آهک و آهک دولومیتی

7/3

40

3

52-51

III

سنگ آهک با میان الیههای مارنی

7/5

93

1

42-41

زون

لیتولوژی

RMR
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی و کوتاه کردن طول مسیر تونل قالجه
جدول  .3خصوصیات مکانیک سنگی توده سنگ میزبان تونل قالجه در زونهای مختلف
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F3
To Eyvan

End
Fault

F

F6

III

Qs

II

II

III

Qs

II

I

Colluvium ; soil coverd by trees and vegitation

c
Q

Colluvium ; mostly coarse-grained ; boulder & gravel

s
Q

Limestone & Dolomity limestone

Borhole

F1
c
Q

Limestone with marly interbeded

BH2

Start

BH3
F7

F5 BH2

F4
Qs

III

F2

BH1

To Eslamabad

Limestone & Marl

III
II
I

; LEGEND

آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا
آزمایشهای آزمایشگاهی برای تعیین مدول االستیک
برای بررسی و تعیین پارامترهای االستیک تودۀ سنگ میزبان تونل قالجه ،آزمونهای
استاتیکی مقاومت فشاری تکمحوری و سهمحوری روی  79نمونه سنگ سالم انتخابی از
مغزههای بهدست آمده از سه گمانه  BH2 ،BH1و  BH3حفاری شده در محور طولی تونل
براساس استاندارد  ISRMانجام گرفت .در این آزمایش پس از آمادسازی نمونهها و نصب
کرنش سنجهای محوری و جانبی روی آنها ،نمونهها در داخل دستگاه قرارگرفته و سپس با

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

شکل  .2پروفیل طولی زمینشناسی تونل قالجه

میزان بارگذاری ثابت  7مگاپاسکال بر ثانیه ،مقاومت فشاری تکمحوری آنها از نسبت حداکثر
بارمحوری در لحظه شکست بر سطح مقطع نمونه تعیین شد .همچنین با در نظرگیری شیب
برای هر نمونه سنگ ،مدول استاتیکی مماسی نیز تعیین شد .نتایج حاصل از آزمایش مقاومت
فشاری تکمحوری در جدول  4ذکر شده است.
آزمایشهای برجا برای تعیین مدول دینامیکی
در حالت کلی روشهای لرزهای برمبنای انتشار امواج مکانیکی در محیطی االستیک استوار
هستند .اساس کار تولید و ارسال امواج فشاری و برشی به محیط میزبان و دریافت سرعت
امواج برگشتی بهوسیلۀ ژئوفونها است .موج تولید شده بهوسیلۀ چشمۀ لرزهای به گیرنده (ژئوفون)

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

خط مماس در  % 50مقاومت حداکثر بر نمودارهای ترسیم شده تنش محوری-کرنش محوری

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617
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جدول  .6نتایج آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری
نمونه

نمونه

()m

)(MPa

)(GPa

7

BH1

1 -1/9

45/4

91/5

2

BH1

25 - 25/9

44/5

90/9

9

BH1

52/9 – 59

14/5

52/1

4

BH1

11 - 11/4

57/9

50/4

5

BH2

71 - 73

22/7

99/1

9

BH2

41 – 49

25/5

47/5

1

BH2

95 - 99

29/5

93/7

1

BH3

9/5 – 9/1

97/7

97/9

3

BH3

73/1

79/9

70

BH3

20/1

90/9

77

BH3

29/9

47/1

72

BH3

71

24

79

BH3

71/1

97/1

– 75/9
75/4
22/1 – 29
– 95/9
95/4
57/9 – 52
– 53/1

*  : UCSمقاومت فشاری تکمحوری : Es ،مدول استاتیکی مماسی

رسیده و سپس با دستگاه لرزهنگار تقویت و ثبت میشود .بدینمنظور در تونل قالجه برای
بررسی روند تغییرات محیط میزبان ،پوشش سطح وسیعتر محدوده برای کسب اطالعات
کاملتر ژئومکانیکی و آگاهی از وجود محدودههای خرد شده ،آزمون لرزهای بهروش سطح به
عمق در دو حلقه از گمانههای حفاری شده استفاده شد .برای برداشت پروفیل لرزهای از
دستگاه لرزهنگار  ABEM RAS 24و ژئوفونهای سه مؤلفهای درون گمانهای استفاده شد .در
تونل قالجه برای تولید امواج برشی از ضربه پتک به دو سر یک میز مخصوص استفاده شد.
بدینمنظور برای تعیین سرعت امواج تراکمی ،چشمه لرزهای موج تراکمی (چکش) در فاصله

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

53/9

Es

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

شمارۀ

گمانۀ محل

عمق نمونه

UCS

*

*

تصویر نمونهها

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617

ارائه مدلی بین مدول دینامیکی و استاتیکی سنگ آهک در سازند آسماری براساس آزمونهای آزمایشگاهی و برجا

726

 2/5متر از دهانه گمانه و بهمنظور تعیین سرعت امواج برشی چشمه لرزهای امواج برشی (پتک
و میز مخصوص) در فاصلۀ  9متری از دهانۀ گمانه قرار گرفته که در هر دو حالت گیرنده
امواج تمام عمق مفید گمانه از سطح تا عمق موردنظر را پوشش میدهد (شکل  .)9پس از انجام
آزمایشها و با استفاده از سرعت امواج طولی و دانسیتۀ سنگ میزبان ،مدول تغییرشکلپذیری
دینامیـکی با استفاده از روابط ( )7و ( )2محاسبه شد .مطابـق با محاسبات انجام گرفته ،نمـودار

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

شکل  .3انجام آزمایش ژئوفیزیکی درون گمانهای در گمانه  BH1در تونل قالجه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

ارتباط مدولهای دینامیکی و استاتیکی در گمانههای  BH1و  BH3بهصورت شکلهای  4و 5

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617
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ترسیم شد .باتوجه به نمودارها میتوان مشاهده کرد که پراکندگی نتایج در روشهای
استاتیکی باالتر از دینامیکی بوده است و مقادیر بهدست آمده از روشهای دینامیکی بیشتر از
روش استاتیکی است .دلیل این مهم را میتوان به بسته شدن میکروترکها در حین بارگذاری
نسبت داد ،بهطوریکه این تفاوت در سطوح پایین تنش مشهودتر است .دلیل این امر ،ناشی از
افزایش رفتار پسماند در بارگذاری و باربرداری درزهها است .همچنین نمودارها نشان میدهد
که مقادیر پارامترهای دینامیکی در یک عمق یکسان در گمانه  BH1بیشتر از  BH3بوده است
که این مهم بهدلیل خصوصیات ژئومکانیکی باالتر تودۀ سنگهای میزبان گمانه اولی نسبت به

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

شکل  .6ارتباط بین پارامترهای دینامیکی و استاتیکی در گمانه BH3

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

شکل  .6ارتباط بین پارامترهای دینامیکی و استاتیکی در گمانه BH1

گمانه سوم است ،بهطوریکه تأثیرپذیری مقادیر مدولهای استاتیکی از شرایط ناپیوستگی،

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617
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هوازدگی و تورق کمتر از مدولهای دینامیکی است و بهدلیل رفتار متفاوت ناپیوستگیها در
آزمونهای استاتیکی و دینامیکی ،مقادیر مدولها نیز متفاوتند ].[2
در حالت کلی برای بیان اختالف مقادیر مدولهای استاتیکی و دینامیکی میتوان ضریب
تصحیح را بهصورت نسبت مدول دینامیکی به استاتیکی بهصورت رابطۀ ( )9تعریف کرد.
 )2004( Ciccotti & Mulargiaضریب تصحیح را بین  7تا  7/9و  )2004( Al-Shayaآنرا
با استفاده از روابط دینامیکی میتوان با استفاده از رابطۀ ( )4محاسبه کرد.
()9
()4

Es

Ed

1  2 1   
1
 bulkV p2
1  
K

K
Es 

با استفاده از نتایج آزمایشهای انجام شده ،ضریب تصحیح در تونل قالجه بین  7/22تا
 7/29متغیر است .این مهم بدان معنی است که در محدودۀ تونل قالجه ،مدول دینامیکی
حداکثر  7/29برابر مدول استاتیکی است .همچنین برای سنجش پراکندگی و بیان دقت مقدار

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

بین  0/15تا  7/15گزارش کردهاند] .[29]،[25با درنظرگیری این مهم ،مقدار مدول استاتیکی را

محاسبه شده از روابط تجربی با مقدار واقعی اندازهگیری شده میتوان از شاخصهایی از قبیل
مقدار قدر مطلق خطا و حساب واریانس (روابط  5و  ،)9استفاده کرد بهطوریکه هر چه مقدار
قدرمطلق خطا و حساب واریانس بهترتیب بهسمت صفر و  700میل کند مقدار پیشبینی شده
خطا  7/1و مقدار حساب واریانس  35/9بهدست میآید که بیانگر انطباق خوب بین مقادیر
واقعی و مقادیر پیشبینی شده از رابطۀ پیشنهادی در تونل قالجه است.
()5
()9

1 n
 y  y'2

n i 1

RMSE 

 Var  y  y '
VAF  1 
100
Var  y  


 :RMSEقدرمطلق خطا : VAF ،حساب واریانس؛  : yمقدار اندازهگیری شده y’ ،مقدار
پیشبینی شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

و اندازگیری شده برهم منطبق میشود ] .[21با محاسبۀ این مهم در تونل قالجه مقدار قدرمطلق

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617
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مدل کلی بین مدولهای دینامیکی و استاتیکی در سازند آسماری
از آنجا که با تغییر ترکیب کانیشناسی ،اندازه و شکل سنگدانه ،درجۀ سیمانشدگی و
ناهمگنی ،ویژگیهای مکانیکی سنگ نیز تغییر میکند ،ایجاد یک رابطۀ کلی بین مدولهای
دینامیکی با استاتیکی مشکل است ] .[21برای بیان مدل فراگیر در سازند آسماری باتوجه به
شکل ( )9ترسیم شد .با بررسی نمودار ترسیم شده میتوان بیان کرد که علیرغم استفاده از
آزمون برجای ژئوفیزیکی بهوسیلۀ نویسندگان ،مقادیر مدولهای دینامیکی در سطوح کاربردی
مهندسی سنگ ،تفاوت چندانی با نتایج حاصل از آزمونهای دینامیکی فراصوتی بر نمونههای
سنگ سالم نداشته که این مهم بیانگر تاثیر کمتر ناپیوستگیها و اثر مقیاس روی نتایج
آزمونهای غیرمخرب نسبت بهروشهای استاتیکی یا مخرب است .هر چه محدودۀ بررسی
شده خردشدهتر و خصوصیات ژئومکانیکی ضعیفتر بوده است ،ارتباط بین مدولها در سطح
پایینتری قرار گرفتهاند .این در حالی است که مدولهای االستیک پایین تلویحاً بیانگر سنگهایی
با ترکهای مویی زیاد یا خرد شده است زیرا خصوصیات مکانیکی از قبیل مدول االستیک

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

پژوهشهای انجام شده تاکنون ،نمودار همۀ روابط ارائه شده حاصل از تحقیقات قبلی مطابق

بهشدت تابع اندازه ،امتداد و توزیع آماری ناپیوستگیها است ] .[23با در نظرگیری همۀ
بررسیهای انجام شده در سازند آسماری ،مقدار ضریب تصحیح بین مدولهای دینامیکی و
آمده از سازند آسماری در مناطق مختلف را در یک نمودار واحد ترسیم شود ،رابطۀ بین مدولهای
دینامیکی و استاتیکی در سازند مذکور بهصورت شکل  1بهدست میآید که باتوجه به جامعۀ
آماری دخیل ،میتوان آنرا رابطهای فراگیرتر برای بهکارگیری در سازند آسماری قلمداد کرد
با توجه به شکل  1میتوان بیان کرد که رابطۀ بین مدولها تا یک محدوده مشخص ،خطی و
سپس از روند توانی تبعیت کرده بهطوریکه مرز این دو رفتار را میتوان مقدار مدول تغییر
شکل استاتیکی  700مگاپاسکال در نظر گرفت .بهمنظور تعیین دقت مدل فراگیر پیشنهادی،
مقدار خطای مطلق و حساب واریانس هر یک از مدلها با محاسبه مقدار بهدست آمده (’ )yاز
مدل فراگیر و اقتباس مقادیر واقعی ( )yاز مدلهای ارائه شده قبلی ،مطابق جدول  1محاسبۀ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

استاتیکی  0/1تا  2/4بهدست میآید .در صورتیکه دادههای حاصل از روابط مختلف بهدست
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شد .با توجه به مقادیر تعیین شده از شاخصهای مذکور ،دقت مدل پیشنهادی قابل قبول است
و میتواند سطح وسیعی از سازند آسماری را تحت پوشش قرار دهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

شکل  .6رابطۀ بین مدولهای دینامیکی و استاتیکی در سازند آسماری

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

شکل  .7مدلهای ارائه شده بین مدولهای دینامیکی و استاتیکی مطابق تحقیقات انجام شده در
سازند آسماری

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617
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جدول  .6سنجش پراکندگی و دقت معیار فراگیر پیشنهادی نسبت به مدلهای ارائه شده در سازند
آسماری
دارای و زارع ()7934

1/59

19/92

نجیبی و همکارانش ()2075

5/54

17/99

صالحی و همکارانش ()7913

0/91

39

زارعی و همکارانش ()7911

2/52

33/9

واحدی ()7910

9/13

39/32

در حالت کلی میتوان اثر مقیاس ( )scale factorرا بهعنوان یکی از مهمترین دالیل اختالف
معیار مذکور با سایر معیارها عنوان کرد .زیرا همۀ معیارهای ارائه شده در سازند آسماری
تاکنون مبتنی بر تحقیقات آزمایشگاهی بوده است بهطوریکه تأثیر پارامترهایی از قبیل
ناپیوستگیها ،میزان رطوبت و خطای انسانی با شرایط انجام آزمایش در حالت برجا بسیار
متفاوت است .پارامترهای مذکور تاثیر بهسزایی در اختالف مقدار مدول اندازهگیری شده در دو
حالت آزمایشگاهی و برجا ایجاد میکند بهطوریکه در برخی موارد ،مدول برجا تا  %50نسبت
به حالت آزمایشگاهی کمتر است .محدوده اعتبار مدول ارائه شده به منبع ایجاد لرزه مصنوعی
یا همان چشمه انفجار بستگی دارد .در صورتیکه بهمنظور ایجاد امواج ارسالی از چشمه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

مدل

قدر مطلق خطا ()RMSE

حساب واریانس ()VAF

انفجاری استفاده شود ،سطح کرنش عمدتاً در رده متوسط با میزان  70-2تا  70قرار دارد .ایجاد
لرزه بهوسیله وسایل مکانیکی ،میزان کرنش را در ردۀ کم با میزان  70-4تا  70-2قرار میدهد.

نتیجهگیری
با انجام آزمونهای آزمایشگاهی استاتیکی و دینامیکی برجا در پروژۀ تونل قالجه و تعیین
مقادیر مدولهای تغییر شکل استاتیکی و دینامیکی ،رابطهای بین آنها ارائه شد .سپس با در
نظرگیری مدلهای بررسی شدۀ قبلی در سازند آسماری که عمدتاً از نتایج آزمونهای
آزمایشگاهی بهدست آمده بودند ،معیار فراگیری برای کاربرد گستردهتر در سازند مذکور ارائه
شد که باتوجه به مقادیر خطای مطلق و حساب واریانس محاسبه شده ،مقادیر پیشبینی شده با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.2.2

در پروژۀ مذکور محدودۀ اعتبار مدول ارائه شده در ردۀ میزان کرنش کم قرار میگیرد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.617
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 در این بین ضریب تصحیح بین مدولهای.مدل فراگیر پیشنهادی شامل دقت قابل قبولی است
 نتایج نشان میدهد که در. بهدست آمد2/4  تا0/1 دینامیکی و استاتیکی در سازند آسماری بین
حالت کلی ارتباط بین مدولهای استاتیکی و دینامیکی تا یک محدودۀ مشخص (مقدار مدول
 مگاپاسکال) خطی و بعد از آن از روند توانی تبعیت کرده بهطوریکه در700 استاتیکی
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